04 / 2020
Vážení klienti,
Zasíláme další aktuální informace k opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru.

I.

II.

III.

V pondělí 6.4.2020 se otevřela možnost podávat žádosti v programu MPSV Antivirus. Níže posíláme informace podrobné
informace k poskytovaným příspěvkům. Platná pravidla nijak nepomáhají těm zaměstnavatelům, kterým se daří přidělovat
zaměstnancům práci (např. formou home-office), za kterou jim vyplácejí mzdu. Vláda jedná o tzv. režimu „C“, zatím však bez
konkrétních výstupů.
Poslanecká sněmovna včera večer schválila zákon o pomoci OSVČ, podle kterého bude téměř všem OSVČ vyplacena
jednorázová podpora ve výši 25.000 Kč. Zákon musí je ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky. Pak teprve
budeme znát definitivní znění a bude možné o podporu žádat. Přepokládá se, že formuláře pro žádost budou připraveny od
12.4.2020.
Nepřehlédněte na konci Občasníku další informace, které pro Vás mohou být užitečné

Jakmile budou známy další informace a podrobnosti, budeme Vás opět informovat. Jsme také připraveni Vám pomoci při
zpracování žádostí.
.

Tým TaxVision

PODPORA OSVČ
Žádosti se budou podávat na Finanční úřad, formulář žádosti
by měl být k dispozici příští týden.

KOMPENZAČNÍ BONUS 25.000 KČ
Poslanecká sněmovna schválila zákon o pomoci OSVČ ve výši
ve výši 500 korun za den, což za období od 12.3. do 30.4.
2020 činí 25.000 Kč. Nárok mají všechny OSVČ, které
vykonávají činnost ať už jako hlavní nebo vedlejší, nebo jako
spolupracující osoby.

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Jak jsme již informovali v předchozím Občasníku, bylo pro
OSVČ zavedeno ošetřovné ve výši 424 Kč na den. O dotaci
se žádá za každý kalendářní měsíc. O ošetřovné za období
od 12.3. do 31.3. 2020 lze žádat do 30.4.2020.

Pro přiznání bonusu musí OSVČ splnit několik podmínek:
1. Nesmí být vedle výkonu OSVČ zaměstnáni.
2. Nesmí mít přerušenou činnost, resp. nárok na bonus má
ode dne obnovení činnosti.
3. Musí být postiženi v důsledku epidemie koronaviru. Např.
mají rozhodnutím vlády uzavřené provozovny, zaměstnanci
čerpají ošetřování na děti nebo mají karanténu a nemohou
vykonávat činnost, omezení poptávky po výrobcích nebo
službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení
dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

K žádosti o ošetřovné MPO poskytlo interaktivní formulář,
který je dostupný zde:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/
Vyplněnou žádost lze odeslat datovou schránkou, emailem
s elektronickým podpisem nebo poštou.
Kompletní podmínky a informace lze nalézt na stránkách
MPO:

Splnění bodu 3 se bude prokazovat čestným prohlášením.
Ministerstvo financí však upozorňuje na to, že může tři roky
zpětně kontrolovat splnění podmínek. V případě
neoprávněného čerpání pak budou požadovat vrácení zpět
včetně úroku z prodlení.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Je možný souběh ošetřovného na dítě vyplácené OSVČ a
této podpory.
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PROGRAM OCHRANY ZAMĚSTNANOSTI ANTIVIRUS
Úřad práce bude zaměstnavatelům poskytovat příspěvek na
plnou zaměstnanost či částečnou nezaměstnanost v souladu
s § 120 zákona o zaměstnanosti. Program byl spuštěn
6. dubna 2020 a počítá s následujícími situacemi:

- zaměstnavatel je firmou v podnikové sféře a zaměstnanci
jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského
a důchodového pojištění (příspěvek tedy nelze čerpat na DPP
a DPČ);

REŽIM A – Nucené omezení provozu a karanténa –
příspěvek 80%

- zaměstnavatel není v likvidaci nebo v úpadku;
- v období předchozích 3 let nenabylo právní moci rozhodnutí
o uložení pokuty zaměstnavateli za umožnění výkonu
nelegální práce;

Na zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa
(zaměstnavatel mu prvních 14 dnů hradí náhradu mzdy ve
výši 60% průměrného redukovaného výdělku), bude
zaměstnavateli poskytován příspěvek ve výši 80 %
z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.

- zaměstnavatel nebude na stejný účel, tj. na tu část náhrad
mezd, která bude hrazena z příspěvku Úřadu práce ČR,
nárokovat krytí z peněžních prostředků poskytovaných ze
státního rozpočtu, programů a projektů EU, ani jiných
veřejných zdrojů.

Zaměstnanci, kterému nelze přidělovat práci z důvodu
uzavření provozovny na základě nařízení vlády, náleží
náhrada mzdy ve výši 100 %, přičemž zaměstnavateli bude
opět poskytován příspěvek ze strany státu ve výši 80 %
z vyplacené mzdy včetně odvodů.

- zaměstnavatel řádně vyplatí mzdu a odvede odvody do
20. následujícího měsíce.

Výše příspěvku na jednoho zaměstnance v režimu A bude
činit nejvýše 39.000 Kč za měsíc.

POSTUP ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU

REŽIM B – Související
příspěvek 60%

- zaměstnavatel podá Úřadu práce žádost o příspěvek
(ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 6.4.2020). Povinnou
přílohou podání žádosti je doklad o vedení účtu
zaměstnavatele, na který bude příspěvek poskytován.

hospodářské

potíže

Příspěvek lze získat následujícím postupem:

–

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet náhradu
mzdy v případě, kdy jim nemůže přidělovat práci, a to ve
výši:

- současně s vygenerováním žádosti je vygenerována také
příslušná dohoda s Úřadem práce, která obsahuje podmínky
poskytování příspěvku

- 100% průměrného výdělku zaměstnance (nařízení
karantény nebo péči o dítě u většího počtu zaměstnanců,
situace, kdy se nemůže zaměstnanec dostat do zaměstnání)

- Úřad práce zašle zaměstnavateli potvrzenou dohodu
(stejným kanálem jako byla žádost a dohoda odeslána
zaměstnavatelem)

- 80% průměrného výdělku zaměstnance (chybí vstupy, se
jedná o tzv. prostoj, tj o překážku v práci na straně
zaměstnavatele podle § 207písm a) zákoníku práce

- zaměstnavatel po uplynutí kalendářního měsíce doloží
Úřadu práce výkaz „Vyúčtování náhrad mezd – Antivirus“
(dále jen „výkaz“), a to nejpozději do konce následujícího
kalendářního měsíce resp. do 30 dnů od uzavření dohody
(výkaz za březen tedy do 30 dnů od uzavření dohody).

- 60% průměrného výdělku zaměstnance (omezení poptávky
po službách, výrobcích či jiných produktech)
V těchto případech bude moci zaměstnavatel požádat
o příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně
odvodů, přičemž výše příspěvku na jednoho zaměstnance je
ohraničena částkou 29.000 Kč za měsíc.

- Úřad práce vyplatí příspěvek v nejkratší možné době,
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doložení tohoto
výkazu ze strany zaměstnavatele.

PODMÍNKY VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKU
Zaměstnavatel bude mít nárok na čerpání příspěvků
z programu Antivirus pouze v případě, kdy na jeho straně
dojde ke splnění následujících podmínek:

Více informací na webu MPSV:
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

- jedná se o zaměstnavatele, který dodržuje zákoník práce;

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/pracovnep
ravni_desatero_boje_s_koronavirem_2_4_2020+%281%29.
pdf

- zaměstnanec, na kterého chce zaměstnavatel čerpat
příspěvek, se nesmí nacházet ve výpovědní době a v době
vyúčtování mezd mu výpověď nesmí být dána (výjimku tvoří
výpovědi dané dle § 52 písm g) a h) zákoníku práce);

Žádost o příspěvek se vyplňuje zde:
https://antivirus.mpsv.cz/
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OSTATNÍ
POZDNÍ ODVODY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA
ZAMĚSTNANCE
Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění
nebude za pozdní platby pojistného na zdravotní pojištění
za zaměstnance za období březen až srpen 2020 vymáháno
penále, a to až do 21. září 2020.

ZÁLOHY NA SILNIČNÍ DAŇ
Platbu záloh na silniční daň splatných k 15. 4. 2020 a
15.7.2020 je možné odložit až do 15. 10. 2020. Dojde-li
k úhradě zálohy nejpozději dne 15. 10. 2020, bude na
základě rozhodnutí ministryně financí prominut úrok
z prodlení. Bude-li však platba záloh připsána na účet
finančního úřadu až 16. 10. 2020 či později, bude úrok
z prodlení vyčíslen od původního dne splatnosti zálohy.

Novela zákona byla přijata v souvislosti s vládními opatřeními
na podporu OSVČ, nicméně ustanovení o neuplatnění
penalizace za výše uvedené období by se mělo aplikovat
i pro odvody zaměstnavatelů za zaměstnance.

Další informace na
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/nouzovy-stav

Tento přístup potvrdila i VZP. Zároveň VZP upozorňuje, že
zaměstnavatelé jsou povinni stále zasílat na zdravotní
pojišťovnu Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele ve
standardních termínech. Platby za měsíc únor splatné do 20.
března 2020 musí být uhrazeny standardně, v případě
pozdní úhrady bude vymáháno penále.

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ČT A ČRO
Obdrželi jsme informaci od Českého rozhlasu a poté i od
České televize, že budou od 1.4. 2020 do konce měsíce, ve
kterém
bude
ukončen
stav
nouze
pozastaveny
koncesionářské poplatky. Je nutné, abyste sami požádali
individuálně. Kontaktovat je můžete datovou schránkou,
poštou
nebo
emailem
na
poplatky@rozhlas.cz
a
poplatky@ceskatelevize.cz . Do žádosti uveďte důvod
(uzavření/omezení provozu v souvislosti s mimořádnými
opatřeními spojených s pandemií COVID 19) + společnost+
IČO + variabilní symbol plateb). V případě, že žádost nebude
podána, budou poplatky i nadále účtovány.

POZOR: prominutí penále za období březen až srpen 2020 se
vztahuje pouze na měsíční odvody pojistného na zdravotní
pojištění, nikoliv na měsíční odvody pojistného na sociální
zabezpečení!

(c) 2020 TaxVision s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel.: 222 311 280, Fax: 222 311 420, E-mail: info@taxvision.cz

Informační občasníky naleznete také na www.taxvision.cz.
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